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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakang 

Dalam dunia industry elektronika ditemukan banyak sekali komponen 

penyusun dan pendukung untuk membuat suatu rangkaian ataupun alat 

elektronika. Mulai dari yang sederhana hingga komponen yang cukup rumit, 

baik dari segi pembuatan maupun penggunaan atau fungsinya. Komponen-

komponen tersebut memiliki cirri dan karakteristik masing-masing yang berbeda 

satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pembuatan maupun fungsinya. Suatu 

komponen selalu penting dan berarti jika ditempatkan dengan benar sesuai 

dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsi masing-masing. 

Salah satu komponen sederhana namun sangat penting dalam dunia 

elektronika adalah kapasitor. Karena pentingnya kegunaan kapasitor tersebut, 

maka dibutuhkan suatu alat yang dapat mengukur nilai (kapasitansi) dari suatu 

kapasitor sehingga tidak ada kesalahan pada saat penggunaannya. Hal ini 

diperlukan karena saat ini sering ditemukan kapasitor dengan nilai sebenarnya 

yang tidaksesuai dengan nilai yang tertulis pada badan kapasitor itu sendiri, dan 

jika dipakai dalam sebuah rangkaian akan menyebabkan ketidaktepatan pada 

hasil yang diharapkan. 

Beberapa jenis alat pengukur telah dipakai untuk mengukur kapasitansi 

suatu kapasitor, baik analog maupun alat ukur yang menggunakan metode 

digital, namun harganya mahal serta pengoperasian yang rumit. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu alat ukur kapasitansi yang dapat dioperasikan secara mudah, 

dan untuk alas an itu maka penulis berusaha untuk membuat sebuah alat ukur 

kapasitansi sederhana yang memiliki jangka ukur cukup luas, hasil yang cukup 

akurat, sederhana dan murah. Berikut beberapa jenis kapasitansi meter digital 

standar Indonesia yang digunakan di pasaran sebagai contoh dm6243 dengan 

range kapasitor 20nF hingga 200uF dengan akurasi 7%, MY6013A dengan range 

kapasitor 200pF hingga 20mF dengan akurasi 4% dan JY6013 V2 dengan range 

kapasitor 0.01pF ke 470mF dengan akurasi 7%. 
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Penulis menamakan alat ini sebagai kapasitansi meter digital, dengan 

jangka ukur dari 10nF hingga 230µF dengan menggunakan metode pembanding 

frekuensi. Kapasitor-kapasitor dari jenis keramik, mika, dan elektrolit dapat 

diukur dengan menggunakan alat ini. 

1.2. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang muncul dari skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana cara mendesain dan membuat kapasitansi meter digital? 

b. Bagaimana karakteristik kapasitansi meter digital yang di buat? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah untuk merancang dan memberi perangkat keras, 

perangkat lunak dan mengetahui unjuk kerja alat ukur kapasitansi meter yang 

ditampilkansecara digital. 

 

1.4. BatasanMasalah 

Agar tujuan dari skripsi ini sesuai dengan pembahasan maka, batasan-

batasannya tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kapasitansi meter digital untuk mengukur kapasitansi dari kapasitor 

bernilai 20 nF hingga 100 µF. 

b. Menggunakan bahasa pemrograman C dan tentang sistem mekanik yang 

digunakan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, pembatasan masalah, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas dasar-dasar teori yang berhubungan dengan system 

maupun komponen pada alat yang direncanakan.   

 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Bab ini akan membahas tentang perencanaan dan proses pembuatan 

alat dalam blok-blok yang telah direncanakan. 

 

BAB  IV PENGUJIAN DAN ANALISIS ALAT 

Bab yang membahas mengenai analisa data dari alat yang telah dibuat 

apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. 

 

BAB  V PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran memungkinkan untuk 

pengembangan alat yang lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


